
2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр 

Амарын талбайд 

12.00-12.30 Төр нийгмийн зүтгэлтэн А.Амарын  

хөшөөнд цэцэг өргөх ёслолын                    

ажиллагаа  

Морь барианы газарт 

08.00-10.30 Эрлийз дээд насны морьдын уралдаан 

11.00-13.00 Эрлийз дунд насны морьдын уралдаан 

  

13.30-16.00 Шүдлэн насны морьдын уралдаан 

16.30-18.30 Эрлийз бага насны морьдын уралдаан 

Сурын талбайд 

11.00-16.00 Урианхай сурын харваа 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр 

Амарын талбайд 

10.00-10.30 Төрийн далбааны өдөр, 1945 оны 

чөлөөлөх дайны ялалтын 70 жилийн ой 

болон аймгийн баяр наадамд зориулсан 

Цэргийн ёслолын жагсаал 

  

Цэнгэлдэх хүрээлэнд 

11.00-12.00  Баяр наадмын нээлтийн ажиллагаа  

  

12.00 Хүчит бөхийн барилдааны нэгийн даваа  

  

15.30  Хүчит бөхийн барилдааны хоёрын даваа  

12.00-13.00  Наадмын сэдэвт  уран уншлага, яруу 

найргийн уралдаан   

  

13.30-14.30  Наадмын сэдэвт  уран уншлага, яруу 

найргийн уралдаан   

/Наадамчдын дунд/ 

15.00-16.00  Хүүхэд залуучуудын соёлын төвийн уран 

сайханчдын “Эрийн сайхан хийморь” 

тоглолт    

15.00-16.00  Хүүхэд залуучуудын соёлын төвийн уран 

сайханчдын “Эрийн сайхан хийморь” 

тоглолт   

Сурын талбайд 

10.00-16.30  Үндэсний сурын харваа   

10.00-16.30  Үндэсний шагайн харваа  

Морь барианы газарт 

07.00-10.00  Азарганы уралдаан  

10.30-13.00  Соёолон насны морьдын уралдаан  

14.00-17.00  Хязаалан насны морьдын уралдаан  

12.30-13.30 Хүүхэд залуучуудын соёлын төвийн уран 

сайханчдын “Эрийн сайхан хийморь” 

тоглолт   

13.30-14.30 Морины тухай дууны уралдаан /Уяачид, 

наадамчдын дунд/  

15.00-16.00  Хүүхэд залуучуудын театрын уран 

бүтээлчид болон цирк ангийн тоглолт    

 
 
 

2015 оны 07 дугаар сарын 11-ний өдөр 

Цэнгэлдэх хүрээлэнд 

09.30  Хүчит бөхийн барилдааны гурвын даваа  

12.30 Хүчит бөхийн барилдааны дөрвийн 

даваа  

14.00 Хүчит бөхийн барилдааны тавын даваа  

15.00 Хүчит бөхийн барилдааны зургаагийн 

даваа 

15.30 Үндэсний болон урианхай сур, шагайн  

харвааны шагнал гардуулах ажиллагаа  

16.00  Хүчит бөхийн барилдааны долоогийн 

даваа   

16.00  Түрүүлж айрагдсан морьдын цол дуудаж, 

шагнал гардуулах ажиллагаа  

17.30  Үзүүр түрүүний бөхийн барилдаан 

Наадмын талбайд /Соёлын хотхонд/ 

11.00-12.00  Эгшиглэн соёлын төвийн уран 

сайханчдын “Уухайн түрлэг”  тоглолт  

12.00-13.00  Ардын дууны уралдаан /Наадамчдын 

дунд/ 

15.00-16.00  Баянцагаан соёлын төвийн уран 

сайханчдын “Манлайн баясгалан”  

Сурын талбайд 

10.00-15.00 Үндэсний сурын харваа 

10.00-14.00 Үндэсний шагайн харваа  

Морь барианы газарт 

07.00-11.00 Их насны морьдын уралдаан  

12.00-13.30 Дааганы уралдаан  

11.00-12.00 Баянцагаан   соёлын төвийн уран 

сайханчдын “Манлайн баясгалан” 

тоглолт   

12.00-13.00  Хурдан морины цол дуудаачдын тэмцээн 

/Наадамчид, уяачдын дунд/ 

15.00-16.00  Эгшиглэн соёлын төвийн уран 

сайханчдын “Уухайн түрлэг”  тоглолт   

Цэнгэлдэх хүрээлэнд 

18.30 Баяр наадмын хаалтын ажиллагаа   

 
 
 
      
 БАЯР НААДМЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХОРОО 

 

Үндэсний их баяр наадам, Монголын Тулгар төрийн 2224, Их Монгол улсын 809, Ардын хувьсгалын 94 жилийн ой, 

Орхон аймгийн баяр наадмын хөтөлбөр 


